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8.1 Resum de l’Estudi Realitzat 
 
 Amb els sistemes de drenatge urbà tradicionals ocorren, associats a episodis de 
precipitació no excepcionals, abocaments al medi des de les xarxes de drenatge de zones 
urbanes. Aquests abocaments porten una important càrrega contaminant producte del 
rentat superficial de la ciutat i produeixen descensos molt bruscos en la qualitat de les 
aigües del medi receptor i importants mortaldats piscícoles.  
 

En rius amb cabals base molt petits com són gran part dels de Catalunya, 
l’abocament pot ser del mateix ordre de magnitud que el cabal transportat pel riu, i els 
efectes d’aquest sobre la seva qualitat són per tant excepcionalment acusats. 
  

Les bones pràctiques en la gestió d’aigües pluvials es presenten com una solució 
a aquesta limitació dels mètodes tradicionals actuant sobre l’aigua d’escorrentia i, a la 
vegada, disminuint els cabals que circulen per la xarxa i amb ells, els abocaments al 
medi. 

 
L’objectiu de l’estudi és l’anàlisi de l’eficiència d’una sèrie de mesures 

englobades dins el marc de les bones pràctiques i relativament barates d’implementar. 
Per aquest estudi es treballa sobre el cas particular de la ciutat de Granollers. 
 

Es defineixen així 4 tipologies d’actuació basades en la creació de nova 
superfície permeable i en la retenció d’aigua en microembassaments situats a diversos 
punts de la ciutat. 

 
o Retenció Distribuïda en Terreny Natural 
o Retenció Distribuïda en Zona Pavimentada 
o Permeabilització del Teixit Urbà 
o Creació de Franges Verdes 

 
 Es procedeix seguidament a la localització de tots aquells punts de la zona 
analitzada on es pugui ubicar alguna d’aquestes mesures i a un dimensionat aproximat 
de cadascuna d’elles. 
 
 Per analitzar- les es construeix un model numèric de la zona d’estudi amb el 
programa SWMM i es fan simulacions de la situació original i d’una situació amb totes 
les actuacions que es proposen ja realitzades. 
 
 L’eficiència de les bones pràctiques es calcula com la reducció que produeixen 
en el volum anual d’abocaments al medi i en la freqüència d’aquests abocaments. 
 
 Un cop aplicades totes les mesures, que es considera són totes les que és possible 
col·locar a la zona estudiada, les reduccions en els abocaments són del 30% en volum i 
del 9% en freqüència d’abocament. 
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8.2 El Model Construït 
 
 Es fan a continuació una sèrie de comentaris sobre el model que s’ha fet de la 
xarxa de drenatge de Granollers i les limitacions que aquest presenta. S’analitza també 
la fiabilitat dels resultats que amb ell s’obtenen i es proposen millores del model per 
augmentar-ne la qualitat. 
 
 
COMENTARIS 
 

• El model s’ha realitzat amb el software de simulació SWMM 4.0. 
Per la seva realització s’han fet servir els mòduls RUNOFF i EXTRAN. 

 
• S’ha realitzat un model per la simulació del funcionament general de la conca. 

A les simulacions no s’han tingut en compte aspectes qualitatius sinó tan sols 
quantitatius. 

 
• No s’ha construït un model de tota la ciutat de Granollers sinó tan sols un model 

parcial. La zona analitzada queda al marge esquerre d’un tram de 800 metres del 
riu Congost i inclou el centre històric de Granollers. 
El model cobreix una àrea de 140.7 hectàrees, prop del 10% dels 15 km2 que 
ocupa el municipi. 

 
• A causa de la manca de dades reals d’abocaments, el model no ha pogut ser 

calibrat. 
 
 
CONCLUSIONS 
 

• A causa de les simplificacions fetes en el model i a la falta de calibració poden 
haver-hi certes diferències entre els resultats de les simulacions i la resposta real 
de la conca. Tot i així, es considera que l’error en què s’incorre és petit. 

 
• Les desviacions dels resultats de les simulacions respecte el comportament real 

de la conca són relativament fixes ja que les seves causes són fixes. 
 

• La diferència relativa entre els resultats de dues simulacions és una bona  
aproximació a la diferència relativa entre les respostes de la conca real a dues 
determinades situacions. 
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RECOMANACIONS 
 

• Es proposa la realització d’una campanya de presa de dades de cabals a diferents 
punts de la xarxa i, en concret, de dades d’abocament al riu. 
Així mateix es recomana l’anàlisi qualitatiu d’aquests abocaments. 

 
o Es podrà així definir una imatge més precisa de la situació actual i de la 

gravetat del problema. 
o Aquestes dades permetran, a més, realitzar la calibració del model 

construït. 
 

• Es recomana dur a terme la verificació del model que consta d’una calibració 
inicial i una comprovació d’aquesta amb dades independents. 

 
• Es proposa també la inclusió d’anàlisi qualitatiu a les simulacions. 

Cal tenir en compte que, si es vol continuar treballant amb el programa SWMM, 
el mòdul EXTRAN no permet treballar amb qualitat i s’hauria de fer servir el 
mòdul TRANSPORT que no utilitza les equacions complertes de Saint-Venant 
sinó l’equació de l’ona cinemàtica. 
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8.3 Efectivitat de les Bones Pràctiques en la Gestió d’Aigües Pluvials 
 

Es fan a continuació alguns comentaris sobre les mesures proposades i sobre els 
resultats de les simulacions realitzades, i es presenten les conclusions a què s’ha arribat 
a la vista d’aquests resultats. 
 
 
COMENTARIS (situació base) 
 

• La pluja total anual a la ciutat de Granollers per l’any 1991 és de 667 mm. Al 
llarg de l’any es donen 102 episodis de precipitació. 

 
• D’aquests 102 episodis de precipitació, 43 produeixen abocament al riu en la 

situació base. 
 

• Els abocaments base totals anuals des de la zona estudiada són de 892 m3/ha. 
 

• Els episodis amb precipitació total inferior a 2 mm. quasi no produeixen cap 
abocament al riu i els episodis amb precipitació total superior als 5 mm. en 
provoquen pràcticament tots. 

 
 
COMENTARIS (mesures aplicades) 
 

• S’han aplicat 4 tipus de mesures: 
 

o Retenció Distribuïda en Terreny Natural 
o Retenció Distribuïda en Zona Pavimentada 
o Permeabilització del Teixit Urbà 
o Creació de Franges Verdes 

 
• Els efectes de les actuacions es tradueixen al model en un augment de la 

superfície permeable i en la creació de volums de retenció d’aigua. 
 

• S’ha intentat arribar al sostre de possibles actuacions a la zona analitzada.  
S’ha localitzat totes les zones aptes per la implantació de bones pràctiques i, a 
cadascuna d’aquestes, s’ha dissenyat la instal·lació més gran possible. 

 
• En total s’han dissenyat 61 mesures a 46 zones de l’àrea d’estudi. 

 
o La superfície total que ocupen les mesures proposades és de 18.5 ha. 
o La superfície de conca total que queda afectada per aquestes mesures és 

de 73.5 ha. 
o La distribució espacial de les mesures dins l’àrea d’estudi és molt 

irregular. 
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• Amb les mesures proposades s’obtenen els següents efectes sobre la conca: 
 

o L’augment de la superfície permeable en 3.5 ha. (el 2.5 % de l’àrea de 
conca total i el 4 % de l’àrea originalment impermeable). 

o La creació d’un volum de retenció de 48800 m3 que representen, repartits 
per tota la conca, una retenció de 347 m3/ha. 

 
COMENTARIS (resultats de les simulacions) 
 

• S’obtenen reduccions en volum d’abocament del 30 % i reduccions del 9 % en 
freqüència d’abocament (havent-se assolit el sostre de mesures aplicables a la 
zona). 

 
• Les mesures tenen més efecte en els episodis petits que en els grans. 

En molts pocs casos, però, arriben a evitar l’abocament (baixa reducció de la 
freqüència d’abocament). 

 
CONCLUSIONS 
 

• A causa de les poques possibilitats de crear nou espai permeable, l’augment de 
permeabilitat de la conca té poc pes en la reducció d’abocaments enfront de la de 
la creació de volum de retenció. 

 
• Per assolir els objectius de reducció d’abocaments fixats en aquest estudi (volum 

d’abocament reduït a 1/2 i freqüència d’abocament a 1/3) cal una retenció de 15 
mm. uniforme a tota la conca. 

 
• El volum de retenció obtingut duplica el necessari però no es pot aprofitar 

completament. 
Es genera un volum total de 34.7 mm. de retenció mitjana a la conca però 
l’aprofitament real és de 6.5 mm. 

 
• El factor clau per l’aprofitament de les mesures és la seva distribució espacial. 

Convé repartir els volums de retenció el més uniformement possible 
 

• Alternativament si es disposa de xarxa separativa es pot derivar aigua caiguda a 
una zona cap una altra amb un volum de retenció més gran.  
Fins i tot si la xarxa és unitaria es pot plantejar la construcció d’un nou col·lector 
per fer aquesta derivació i tenir així una xarxa amb un tram separatiu. 

 
• Si es dissenyen mesures massa grans queden parcialment desaprofitades. 

El disseny òptim de les mesures a la zona d’estudi és per que captin i tractin 
completament una pluja de fins a 14 mm. 
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• El valor de retenció màxima efectiva (14 mm.) s’obté de la següent forma: 

 
o Retenció que capti i tracti la pluja del percentil 80 (el 80% d’episodis són 

iguals o menors que aquest). (Recomanacions nord-americanes) 
o Es considera que només es mobilitza fins un valor de retenció màxim. Es 

proven diferents valors, i s’agafa el que millor ajusta la retenció efectiva 
global d’una zona amb les reduccions de l’escorrentia obtingudes a 
aquella zona. (Mètode emprat en aquest estudi) 

 
• Per tal d’assolir els objectius de reducció dels abocaments fixats caldrà usar 

mesures complementaries a les proposades en aquest estudi. 
Aquestes mesures hauran d’anar encaminades en les següents direccions: 

 
o Millorar l’aprofitament dels volums de retenció creats. 
o Generar volum de retenció a les zones on les mesures proposades no en 

creen o no són suficients. 
o Utilitzar mesures no estructurals o administratives per minimitzar la 

producció de contaminants. 
 

• El potencial de les bones pràctiques pot ser aprofitat molt més bé en zones de 
nova urbanització que en zones ja urbanitzades si es té en compte la seva 
integració al territori des de l’inici del projecte d’urbanització.  

 
• Els municipis amb xarxes de drenatge separatives poden aprofitar el tipus de 

mesures que aquí es proposen en major grau i de forma més senzilla que els 
municipis amb xarxes unitàries. 

 
RECOMANACIONS 
 

• Estudiar l’eficàcia de les mesures proposades en combinació amb les mesures 
complementaries que es proposen. 

 
• Realitzar-ne un estudi econòmic per analitzar la rendibilitat de les inversions. 

 
o L’estudi haurà d’incloure la inversió inicial més els costos de 

manteniment, així com possibles costos derivats de la inundació 
temporal de zones amb altres usos en temps sec (zones d’aparcament, 
etc...). 

o Es podrà tenir en compte possibles plusvàlues de les zones properes al 
riu causades per la millora de la qualitat del medi. 

 
• Integrar l’aplicació de bones pràctiques de gestió d’aigües pluvials en els 

projectes de nova urbanització. 
En aquest cas es disposa de dues opcions alternatives: 

 
o Dissenyar la urbanització de manera que els volums de retenció quedin 

uniformement distribuïts per tota la zona. 
o Instal·lar xarxa de drenatge separativa i dirigir totes les aigües pluvials 

cap una sola instal·lació prou gran com per captar- les i retenir- les totes.




